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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Autorka diplomové práce Alena Kopecká (studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) v Úvodu 

popisuje, co jí vedlo k volbě tématu zaměřeného na pozorozumění geometrickým pojmům kolmost 

a rovnoběžnost u žáků 4. a 5. ročníku ZŠ. Velmi oceňuji, že si autorka zvolila  téma z oblasti 

geometrie, neboť právě tato oblast patří k náročným v matematice. Zvolila ke studiu a 

experimentům se žáky pojmy z 2D geometrie - kolmost a rovnoběžnost.  Cíl práce je formulován 

hned v Úvodu práce. „Cílem práce je zkoumat, do jaké míry žáci těmto dvěma pojmům (kolmost a 

rovnoběžnost) rozumí, tzn. na konkrétních řešeních úloh sledovat jejich postupy a evidovat v nich 

jevy, které umožňují posoudit míru porozumění těmto pojmům. “V úvodu praktické části (str. 38) je 

cíl práce konkretizován. „Cílem praktické části je s pomocí vybraných úloh zjistit, jaké mají žáci 4. 

a 5. ročníku základních škol povědomí o kolmosti a rovnoběžnosti. Dále také diagnostikovat 

vnímání těchto pojmů a popsat hloubku jejich porozumění.“ Autorka formulovala dílčí otázky pro 

svou práci: „1. Do jaké míry je rozvinut geometrický jazyk pro popis kolmosti a rovnoběžnosti u 

žáků 4. a 5. ročníku?, 2. Převládá u žáků sémantické, nebo geometrické vnímání kolmosti a 

rovnoběžnosti? Do jaké míry je u žáků vyvinuto vnímání geometrické? 3. Co je příčinou chyb 

vzniklých při řešení úloh? Jak postupovat při reedukaci?“ Na základě provedených analýz 

experimentů (v kapitole 10. Analýza experimentu) autorka eviduje jevy, ty pak zařazuje k výše 

formulovaným dílčím otázkám v podkapitole 10.2. a komentuje je, případně je zařazuje do 

některých z etapizací v teoretické části práce, čímž autorka propojuje teoretickou a praktickou část 

diplomové práce. Tedy již v této části autorka odpovídá na dílčí výzkumné otázky. V kapitole 11. 

Diskuze autorka poctivě uvádí limity (úskalí) svého výzkumu. V kapitole 12. Závěr reflektuje 

splnění cíle jak formulovaného v Úvodu, tak konkretizovaného v úvodu praktické části. Je zřejmé, že 

studentka splnila vytčené cíle diplomové práce.   

  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Diplomová práce obsahuje dvanáct kapitol, před kterými je Úvod se zdůvodněním výběru tématu. 

Následuje Teoretická část s pěti kapitolami a Praktická část s pěti kapitolami. Za nimi je kapitola 

11. Diskuze a kapitola 12. Závěr. Na konci práce je Seznam použité literatury (Elektronické zdroje, 

Učebnice dle nakladatelství, Kurikulární dokumenty) a Seznam obrázků.   

V Teoretické části v první kapitole (Vzájemné polohy přímek) jsou vhodně uvedena vymezení 

kolmosti a rovnoběžnosti od různých autorů (odborníků v oblasti matematiky a didaktiky 

matematiky). V druhé kapitole (Teorie poznání) autorka uvádí Teorii generického modelu 

(podkapitola 2.1) s jejími všemi etapami, Úrovně geometrického porozumění (podkapitola 2.2) od 

van Hieleho, Pojmotvorný proces (podkapitola 2.3.) od M. Hejného, který vycházel z teorií L. S. 

Vygotského a J. Piageta,  a Blomovu taxonomii (podkapitola 2.4), kterou stručně charakterizuje. Na 

této kapitole oceňuji, že autorka teorie nejen popsala, ale také doplnila o další myšlenky nejen 

didaktiků matematiky v ČR (např. D. Jirotková), ale i zahraničních (např. J. Mason). Třetí kapitola 

Etapizace jazyka popisuje etapy vývoje geometrického jazyka, které zaznamenala D. Jirotková. Ve 

čtvrté kapitole Zakotvení v kurikulárních dokumentech se autorka zabývá obsahem těchto 

dokumentů, co se týká pojmů kolmost a rovnoběžnost, jak na státní (RVP), tak na školní úrovni (3 
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ŠVP). V poslední páté nejobsáhlejší kapitole z Teoretické části Analýza učebnicových řad autorka 

si vybírá tři učebnicové řady (od nakladatelství H-mat, o.p.s. (1.-3. ročník) – Fraus (4. ročník), SPN 

a Alter). U těchto řad se autorka zabývá zpracováním různých úloh, které připravují žáky 

k porozumění pojmům kolmost a rovnoběžnost a jejich aplikaci. Uvádí i takové úlohy, kde 

propedeutika těchto pojmů je přítomna tacitně (to jsou úlohy především z 1. a 2. ročníku). Dále 

uvádí i úlohy, kde se jedná o přípravu těchto pojmů (především ve 3. ročníku). Na závěr uvádí 

úlohy, které zavádí tyto pojmy (4. ročník). U každé řady od 1. do 4. ročníku uvádí s komentářem 

příklady úloh, které ilustrují jistý typ, tím dokumentuje míru bohatosti pohledu autorů na to, co je 

potřeba budovat u žáka k porozumění těmto pojmům. Úlohy rozděluje do čtyř základních kategorií 

(1. rovnoběžnost a kolmost ve čtverci, 2. rovnoběžnost a kolmost v obdélníku, 3. rovnoběžnost a 

kolmost v trojúhelníku, 4. rovnoběžnost a kolmost v nepravoúhlých rovnoběžnících a 

lichoběžnících), a to podle toho, na jakém tvaru je kolmost a rovnoběžnost ukázána. Uvádí i úlohy, 

které nepatří ani do jedné z kategorií.  Nakonec porovnává uvedené učebnicové řady z hlediska 

práce s těmito  pojmy (kolmost a rovnoběžnost). Tuto kapitolu velmi oceňuji.  

V Praktické části šestá kapitola Metodologie výzkumu má čtyři podkapitoly. V první podkapitole 

Výzkumný přístup a design je uvedeno, že se jedná v práci o kvalitativní přístup s prvky 

mnohapřípadové studie. Druhá podkapitola Výzkumné metody pojmenovává a charakterizuje tři 

metody: jako hlavní je uvedena metoda: otevřené nestrukturované zúčastněné pozorování (při řešení 

žáky), jako druhá: nestrukturovaný hloubkový rozhovor (s žáky) a jako třetí: obsahová analýza 

vyplněných pracovních listů žáků. Oceňuji, jak autorka pojmenovává výzkumné metody. Ve  třetí 

podkapitole Charakteristika výzkumného vzorku autorka představuje žáky, se kterými prováděla 

experimenty. Závěrečná čtvrtá podkapitola Etika výzkumu popisuje, jak byli žáci osloveni do 

výzkumu a jakým způsobem byla data pro výzkum zpracována – anonymně pod kódy. Sedmá 

kapitola Příprava experimentů se zabývá tím, jak autorka uvažovala o experimentu před jejím 

realizováním. Uvádí připravené úlohy, které komentuje z hlediska jejího cíle a co úlohou chce 

sledovat. Jednalo se celkem o baterii sedmi úloh. Osmá kapitola Před-experiment popisuje první 

experiment se sedmi úlohami uvedenými v předchozí kapitole. Bohužel se jednalo o onlinově 

vedené experimenty kvůli covidové situaci. Autorka popisuje průběh před-experimentu a jeho 

úskalí. V závěrečné třetí podkapitole zaznamenává přítomnost jevů u jednotlivých žáků a úloh. 

V deváté kapitole Experiment popisuje v první podkapitole Úpravy, jak mění původní před-

experiment  na experiment, změna se týkala především v organizační formě, nebude již sledovat 

žáky ve skupinkách (2-4 žáci), ale bude sledovat žáky individuálně. Výhodou také bylo, že 

covidová situace se zlepšila a mohla experiment uskutečnit již prezenčně jednak individuálně 

během vyučování a také pak v domácím prostředí žáků. Ve druhé závěrečné podkapitole 

s příznačným názvem Průběh experimentu je stručně popsán průběh experimentu.  V desáté 

kapitole Analýza experimentu eviduje, tj. pojmenovává a kóduje jevy při řešení jednotlivých úloh 

žáky. Tato poslední kapitola dokladuje, jak autorka pečlivě zpracovala provedené experimenty. 

V desáté kapitole evidované jevy třídí k dílčím výzkumným otázkám, které si položila na začátku 

praktické části diplomové práce.  Na základě evidovaných jevů, které komentuje, odpovídá na dílčí 

výzkumné otázky. Domnívám se, že i tato kapitola je velmi poctivě zpracována. V 

jedenácté kapitole Diskuze autorka zvažuje limity a úskalí celého experimentu a v poslední 

dvanácté kapitole autorka reflektuje splnění vytčených cílů diplomové práce.   

 

Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.) 

Ráda jsem byla u toho, jak autorka zpracovávala diplomový úkol. Bylo zřetelně pozorovatelné, jak 

nabývá zkušenosti s výzkumem ve vybrané oblasti. Na celé práci je vidět, že autorka byla do 

problematiky vtažena. Práce je úplná a relevantní ke zvolenému tématu, řazení kapitol je organické.  

Z hlediska odbornosti, zvolené náročnosti, ale i výstavby a konzistence považuji práci za velmi 

dobrou.  

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Konstatuji, že práce je průměrně originální. Práce je přínosná a využitelná nejen v praxi. Dovoluji 

si konstatovat, že diplomová práce je vyvážená jak po teoretické, tak praktické stránce.  

 



Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, úprava) 

Z hlediska formálních náležitosti je práce na průměrné úrovni. V práci je málo gramatických chyb, 

jazyk práce je kultivovaný a přiměřeně odborný.  

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Diplomová práce je průměrně reprezentativní. Použité zdroje jsou relevantní. Data získaná 

výzkumem jsou dostačující.   

Práce z mého pohledu splňuje podmínky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

Hodnocení: 
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